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  مرجان کمال

 
 07/10/2017 

 در افغانستان ترولوژیاحیای مجدد استیشن های م

 انستاننوول دافغ 2003اکتوبر نشریه نویسنده: مرجان کمال 
 ترجمه: فریده نوری کمال

 
 .نمود( Afrane Développent)انکشافی  سسه افغنؤبا م یهمکاری زیادم 2003در سال مرجان  ترجم:م پیشگفتار

 و انتقال داد. که برای استیشن های هواشناسی ضرورت بود از فرانسه به کابلرا  یلوازم تمام تجهیزات و سامان و
سوی فران ازبه ترجمۀ آنها کارکنان این رشته الزم بود و تربیۀ  تعلیمکه برای  یهای همچنین در جمع آوری تمام درس

که به این ترتیب ، را به یک رساله تبدیل نمودکور مذکورس  های همه درس ،و در اخیر .همت گماشتبه فارسی 
رتیب ت آن به زبان انگلیسی ترجمه و و هم یک رهنما از .گیرد قابل استفاده قراربه سهولت تعلیم و دروس آینده برای 
 .مودن رمذکو ۀکنند سسه تطبیقؤهم با اشتراک خود کمک زیادی با م و در مونوتورینگ و کنترول استیشن ها ،کرد

 مترجمری کمال فریده نو

 

 احیای مجدد سیستم هواشناسی
 

 مترولوژیاستیشن های 
 

  

 

 

 

 

 

 

 مرجان در حال بازدید یکی از استیشن های هواشناسی در لهوگر
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که در اثر جنگ ها از بین رفته  نمایدرا می یک سلسله زیربنا ها  ۀحاصالت زراعتی ایجاب احیای دوبارجهت بهبود 

 تبازسازی دوباره استیشن های هواشناسی یا مترولوژی یک قدم بسیار مهم جهت بلند رفتن حاصال ،از آنجمله . ندا

 ماندنجنگ به افغان ها اجازه زنده  هنیم ده کشت گندم در این مدت دو ا  حاصالت زراعتی خصوص زراعتی می باشد،

با وجود خشک سالی و تخریب  ،می رودشمار ه را داد زیرا نان خشک از جمله ضروریات خیلی مهم در تغذی ب

 .سیستم آبیاری و همه زیربنا ها

 .و آبیاری غیرممکن است حاصالت زراعتی و پیشرفت در قسمت زراعت احیای دوباره مملکت بدون بلند رفتن 

صورت کلی بدون اطالع ه رطوبت، یا ب ۀحرارت، درجۀ ستن درجنفلهذا بدون موجودیت استیشن های هواشناسی و ندا

 .توان حاصالت مواد زراعتی را بلند برد از اوضای جوی کشور به صورت مشخص نمی

 1983تجهیز گردیده بود از سال  یات کشور که توسط شوروی ها ساخته واستیشن هواشناسی در همه وال سی و چهار

 .تثیر به سزای به جا گذاشته اسأعتی تبردن حاصالت زرا همه آنها تخریب و غیر قابل استفاده گردیده که باالی بلند

رفت، به عهده گپانزده استیشن مشاهدات مترولوژی را در پانزده والیت کشور  احیای دوباره  "ن انکشافیغاف"سسه ؤم

 .تکمیل نمود 2003تجهیز آن را در ماه سپتمبر  و که ساختن

 

 

 

 

 

 

 

 

 استیشن هواشناسی کابل

 

 :این پروژه چندین بُعد را در بر می گیرد

ارت زیر اثر وز ا  ، یعنی ریاست هواشناسی که مستقیمدر قدم اول پروگرام تحکیم همکاری با مقامات ذی صالح افغان

  .هوانوردی است ترانسپورت و

  مان وسا ۀهمه تخریب و از بین رفته اند تهیالمنفعه احیای مجدد استیشن های مترولوژی که عام  ۀلزوم دید این پروژ

صورت روزمره  هب خره آموزش دادن پرسونل فنی جهت نظارت و گرفتن اوضاع جوی الاو ب لوازم برای استیشن ها،

 .دائمی و
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 پروگرام تقویت همکاری

فرانسه ـ وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغان ـ هدف اساسی این پروژه یک همکاری چند جانبه، بین دولت  

هوانوردی افغان ـ ریاست هوا شناسی افغانستان ـ و برخی از شعبات ملل متحد ـ و بعضی از  وزارت ترانسپورت و

ن آن به احیای مجدد استیش ۀکه نتیج گرامیپروبه  مُوسسات دیگر برای آزمایش انواع مختلف گندم، که این آزمایشات

 .های هوا شناسی انجامید

 .قیقت پیوستحاین تصمیم به  2003و در ماه می  مقدمات این پروگرام سبب جلسه و اجتماع چندین نهاد گردیده

 .می رود شماره اصلی این پروژه ب ۀتمویل کنند سفارت فرانسه به نمایندگی از دولتش، 

و  لیت کنترول مصارف و تعقیب پروژه،ؤوسعهده دار م (PNUD) پنود نکشافی ملل متحد یادفتر پروگرام های ا

 .نوردی داردسپورت و هوانترا وزارتریاست هواشناسی افغان که ارتباط به  مستفید شدگان مستقیم،

ان از ش ۀکه هم ند،رکارکنان این دفت موختن کورس ها مستفید گردیدند همه مامورین وتمامی افرادی که از پروگرام آ

تیشن ، که البته بعد از فعال شدن اسندفلج بودو  بال تکلیفدفتر هوا شناسی غیر فعال و به کلی  دردو دهه به این سو 

ها جمع آوری و تحلیل درجه حرارت، رطوبت، میزان بارندگی و همه ارقام به دوش این اشخاص فوق الذکر می 

 .باشد

ی، و مالداری همکاری که با وزارت زراعت، آبیار( FAO) د در امور زراعتباید یاد آور شد که دفتر ملل متح

 .تیک نصب نموده انداچند استیشن میترولوژی اتوم دارد و قبال  

و  بوده به استیشن های قبلی معادل ن انکشافی ساخته شده کامال  غفا ۀسسؤکه توسط م یقابل ذکر است که استیشن های

 .دناستفاده در اوضاع کنونی می باشقابل 

 :احیای دوباره استیشن های هواشناسی افغانستان

سامان و لوازم مربوط برای مشاهده و گرفتن اوضاع جوی  پانزده استیشن هواشناسی در پانزده والیت کشور احیا و

ـ هرات ـ جبل سراج ـ لوگر ـ جالل آباد ـ در آن نصب گردید. که عبارت اند از استیشن کابل ـ غزنی ـ بند سرده 

 .شبرغان قندهار ـ مزارشریف ـ فراه ـ گردیز ـ بامیان ـ فیض آباد ـ لغمان و

شرایط امنیتی از یک طرف و سهولت  الیلجهت نصب این استیشن ها در بعضی والیات میدان های هوائی به د

 .دسترسی به آنها از طرف دیگر انتخاب گردید

تی که نصب یعوقنصب را در میدان نداده الکن در مندهار اجازه قل امریکایی میدان هوائی ؤوندهار مسقاما در والیت 

 .مین نمودفظ و مراقبت و دسترسی به آنرا تألیت حؤوگردید مس

لوازم از قبیل دو  استیشن شامل دو صندوق محافظتی مطابق به معیار های بین المللی و هر کدام آن با سامان و هر

، یک بارومتر برای سنجش فشار هوا، ایوپرومتر جهت اندازه حرارت باالیی و پائینی ۀر برای گرفتن درجترمومت

 .تبخیر، پولویومتر یا باران سنج وغیره مجهز گردید
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تمامی تجهیزات به کمک سرویس هواشناسی فرانسه از فرانسه 

 ،خریداری گردیده که اجازه اندازه گیری سه مرتبه در روز

نستن این مشاهدات جهت بلند اع جوی را داده و دااوض ۀدرج

صأ کشت گندم نقش اساسی را حاصالت زراعتی مخصورفتن 

حرارت، رطوبت، تبخیر،  ۀ. شناسایی و دانستن درجداراست

باران برای بلند بردن کشت زراعت آبی غیر قابل مناقشه  ۀانداز

      .می باشد

     

 آزمایش تخم های بذری گندم  

 :واشناسیه ایجاد کورس های فنی آموختنی برای کارکنان 

ریاست هواشناسی سه دوره کورس های آموختن و تعلیم هواشناسی را برای مامورین این  ۀن انکشافی با موافقغاف 

ریاست ایجاد نمود. به تعداد نود ستاژیر از این کورس ها مستفید گردیدند که در بین شان بیست خانم و یک تعداد زیاد 

 .شناسی قابل اهمیت می باشدجوانان شامل بوده که برای نوسازی کدر هوا

ی شش اطاق درسی مربوط به ریاست هواشناسی با موافقه وزارت مربوطه اری این کورس ها لزوم دید احیاذبرای برگ

 .این اطاق ها با اثاثیه و لوازم الکترونیکی مجهز گردید ۀآن، که هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 کورس های تدریسی مترولوژی در کابل

ردید گ یک رهنمای انگلیسی ۀ، با ضمیمدریمحتویات این کورس ها باعث تشکیل یک رساله علمی به لسان  ،در اخیر

در هر استیشن دو نفر گماشته شده یکی مشاهدات  . شده بتوانداستفاده   های عملی مانند یک رهنمارای کارکه از آن ب

 .دومی آنرا درج جدول می نماید و ارقام را گرفته و
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ن انکشافی با احیای غبس مهم دارد، اف نقشا و دانستن اوضاع جوی در زراعت باز هم قابل یادآوری است که احی

انواع  داشته است. آزمایشات در مورد مجدد، نصب، آموختن مامورین و گماشتن آنها در استیشن ها رول فوق العاده

که زیادترین حاصل بدهد از آن استفاده گردد به حیث تخم بذری مورد استفاده را  ینوع ،مختلف گندم تا نظر به آن

 .بیاری را همراه داشتآ همکاری جدی کارکنان وزارت زراعت و ین فعالیت ها قرارگیرد. که تمامی ا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمایش تخم بذری گندم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


